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6.8. The Youniverse
Projekt, za ktorým stojí Tammy 
Nižňanská s Jergušom Oravcom, sa 
už postaral o poriadny rozruch na 
slovenskej hudobnej scéne. Skvelí 
muzikanti, originálne hudobné 
nápady, Tamarin osobitý spevácky 
prejav aj dávka extravagancie a ži-
velnosti, im dláždia cestu do sveta za 
hranice Slovenska.

Volume 
Na scéne nie sú žiadnymi no-
váčikmi, vďaka žánru, ktorému 
sa venujú, však hrávali doteraz 
hlavne v kluboch a halách. Ich 
svieža rocková energia však 
preráža aj na denné svetlo. Svoj 
čerstvý nový album predstavia 
Volume domácim fanúšikom 
naživo aj na Hudobnom pikniku. 13.8.

Drowsy Maggie
Podľa rovnomennej temperament-
nej írskej ľudovej pesničky si dala 
názov trenčianska kapela. Zahrajú 
hudbu, ktorú u nás často nepočuť: 
írske a škótske tance, aj zopár 
pôvodných balád. K exotickému 
zvuku prispejú aj originálne nástro-
je: mandolína, flauta, írska harfa, či 
gitara s keltským ladením.

Happyband 
Orchestra
Trenčiansky bigbandový 
orchester sprevádza na veľkých 
podujatiach aj veľké hviezdy 
pop music. Na nedeľnom 
koncerte si však zahrá podľa 
svojej chuti najobľúbenejšie 
slovenské, české a svetové hity 
z kategórie „best of “.

Dáša Libiaková  
& The Jazz Hostages
Neúnavný trenčiansky jazzman Jano 
Babič so svojimi spoluhráčmi tentokrát 
ponúkne spomienku na skvelého swin-
gového skladateľa a klaviristu Tommyho 
Seidmanna. Prsty na klávesoch sa rozbeh-
nú jeho synovi Kristiánovi, ktorý pôsobí 
na viacerých domácich aj zahraničných 
scénach.

Dušan Vitázek
Trenčan, ktorého domovom 
sa stala brnianska muzikálová 
scéna, držiteľ dvoch českých 
divadelných cien Thálie, prichá-
dza so svojím novým albumom, 
ladeným do bluesrocku, soulu a 
indie rocku. V sprievode kapely 
predstaví svoju vlastnú tvorbu 
a strasie tak zo seba trocha 
muzikálového pozlátka.

8.8.
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ŽŽ a hostia
Aj keď v neveľkej zostave, tešiť 
sa môžeme na pestrý koncert 
skúsených muzikantov, zo-
stavený z vlastných skladieb 
rôznych žánrov, od blues cez 
swing až po jazz. Bonusom 
budú kvalitné texty piesní 
nielen z vlastnej tvorby, ale aj 
zhudobnené básne Miroslava 
Válka či Pavla Horova.

Captain Slice
Bodku za hudobnými piknikmi uro-
bí partička, ktorej koncerty sú po-
vestné divokou dávkou recesie. Do 
varu vás dostanú skvelí muzikanti, 
ktorí v šatni nechajú seriózny imidž 
a v štýlových kostýmoch a paroch-
niach megahviezd vybiehajú na 
pódium baviť nielen obecenstvo, 
ale aj seba.

JAAN
Pod názvom JAAN vystúpi hudobný 
skladateľ, hráč na klávesové nástroje 
a pedagóg Ján Ančic, ktorého suges-
tívne skladby zazneli aj v niekoľkých 
divadelných predstaveniach či fil-
moch. Počas koncertu predstaví svoju 
inštrumentálnu tvorbu s použitím 
klavíra, syntetizérov a iných elektro-
nických nástrojov.20.8.

27.8.

Aurelius Q 
a hostia
Trenčianska jazzová stálica ponúk-
ne jedinečný prierez svojej tridsať-
ročnej originálnej tvorby. Vo svojej 
hudbe spracovali rôzne vplyvy, 
venovali sa aj prepojeniu jazzu s fol-
klórom. Na koncerte k jubileu budú 
mať hostí, ktorí im tieto kapitolky 
z ich histórie s radosťou pripomenú.

29.8.

Podujatia organizuje mesto v spolupráci s

Opatrenia pri vstupe na koncert sa budú riadiť aktuálnou 
vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Opatrenia Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky

Vstup voľný. Zmena programu 
vyhradená. 
facebook.com/kic.trencin www.
trencin.sk 


